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עצמואתלמצואעלולאחרשכלהיאהמצערת

משמורת,כמומיליםהפרטיללקסיקוןמכניס

ראייה.והסדרימזונות

נכון?״מתגרשים״איךהדוקומנטריהסרט
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זו־שניויריב,עדןואתוענבלדניאתמלווה

גות

$TS1$זוגות$TS1$

$DN2$זוגות$DN2$מעניקהואגירושין.בתהליךשנמצאים

מש־שבולתהליך,מסנניםוחסרתכנההצצה

תתפים

$TS1$משתתפים$TS1$

$DN2$משתתפים$DN2$דין.ועורכימגשריםפסיכולוגים,גם

המתג־הזוגאתמדריכיםאלהמקצועאנשי

רש

$TS1$המתגרש$TS1$

$DN2$המתגרש$DN2$ההתמוד־דרךההחלטה,קבלתמשלבהחל

דות

$TS1$ההתמודדות$TS1$

$DN2$ההתמודדות$DN2$ומשמו־מזונות)כגוןרגישיםנושאיםעם

רת

$TS1$ומשמורת$TS1$

$DN2$ומשמורת$DN2$ברבנות.הפגישהלשלבועדהילדים(על

בכוונותאמנםרצופההמוסדלמדרגותהדרך

בנישללילדיםהקשורבכלבייחודטובות,

החררותהרגשות,גםכמומורכבותו,אךהזוג,

מהצדדים,אחדכלמגיעשאיתםוהמטענים

אתוגםההחלטהקבלתאתגםלהפוךעלולים

מעטלאבוהמותירקרבלשרהעצמוהתהליך

פצועים.

התחו־ולפעמיםשכולשלסוגהיא״פרירה

שה

$TS1$התחושה$TS1$

$DN2$התחושה$DN2$מקבליםשכולבמצביכימזה,קשהאף

תמירובגירושיןמהחברה,כלליתלגיטימציה

קורבן״,וישאשםשישונתפסמהצדשופטים

המתמחהדיןעורכתויינברג,סמדראומרת

דניבזוגהמטפלתומגשרת,משפחהבענייני

שתה־להבין״חשובהגישור.בתהליךוענבל

ליך

$TS1$שתהליך$TS1$

$DN2$שתהליך$DN2$ור־כסףעלתביעהעודלאהואהגירושין

כוש.

$TS1$.ורכוש$TS1$

$DN2$.ורכוש$DN2$פעמיםהרבהכוללמאחוריושמסתתרמה

בביתמקוםאיןולזהכאבים,פחדים,רגשות,

הגישור.בתהלירמקוםישכןאבלהמשפט,

מתו־יותרמוצלחתהגישורשלהתוצאהלכן

צאה

$TS1$מתוצאה$TS1$

$DN2$מתוצאה$DN2$פת־לתתמתקשהשדירגילה,משפטית

רונות

$TS1$פתרונות$TS1$

$DN2$פתרונות$DN2$משפחתיים.למשבריםוטוביםיצירתיים

מוצלחתהכיהאלטרנטיבהבעינייהואגישור

ועלולסכסוכים,למאבקיםהנוגעבכלשיש

משפחה״.בתורוכמהאחת

משפטי?להליךגישורביןההבדלמה

בענייניהמתמחהדיןלעורר״כשהולכים

כשאנילמלחמה.הולכיםכללבדרךמשפחה

ואינטרס,צדמייצגתאנידיןכעורכתפועלת

תמירנמצאיםוהצדקהאמתשלי.הלקוחשל

בי־לידיבאתמידלאוזהבאמצע,טובבמקום

טוי

$TS1$ביטוי$TS1$

$DN2$ביטוי$DN2$בתוצאהתמירלאוגםצד,מייצגתכשאת

הרבהדין,כעורכתגםולרע.לטובהמשפטית

מגש־שלבכובעעצמיאתמוצאתאניפעמים

רת,

$TS1$,מגשרת$TS1$

$DN2$,מגשרת$DN2$הצרמולומתןמשאמקיימתשאניבמובן

עדייןזהזאת,עםשלו.הדיןעורךמולאוהשני

הצד־שלרגשיחיבורשמאפשרתהליךלא

דים

$TS1$הצדדים$TS1$

$DN2$הצדדים$DN2$רבותפעמיםהמושגת.התוצאהאלעצמם

הפשרהמהסכםרצוןשביעותבחוסרנתקלים

המשפטלביתחוזריםאנשיםפעםולאשהושג,

בג־הסכמים.לאחרהתכתשותשלשנילסיבוב

ישור,

$TS1$,בגישור$TS1$

$DN2$,בגישור$DN2$מוצ־בצורהנעשההואאםזאת,לעומת

לחת,

$TS1$,מוצלחת$TS1$

$DN2$,מוצלחת$DN2$גשרמשמשתהיאכןכשמההתוצאה

הםהזההגשרועלהצדדים,שנישללצרכים

סכ־כשמתעורריםגםללכתלהמשיךיכולים

סוכים

$TS1$סכסוכים$TS1$

$DN2$סכסוכים$DN2$בהמשך״.מחלוקותאו

להתפשרהקושירבותשלעתיםהיאהבעיה

הצדדיםשניביןהשוררמהמתחרקלאנובע

נכון?"מתגרשים"איךהסרטמתוךויריב.עדן

נכון?"מתגרשים"איךהסרטמתוךודני.ענבלשכול"שלסוגהיא"פרידהויינברג.

עמוד 1



מנוכ־דווקאאלאהאישיים,ומהאינטרסים

הותו

$TS1$מנוכהותו$TS1$

$DN2$מנוכהותו$DN2$ללבשהופךמשמעותישלישיגורםשל

העניין.

מה־אחרשלחדשיםזוגבתאובןשזה״בין

צדדים,

$TS1$,מהצדדים$TS1$

$DN2$,מהצדדים$DN2$נתקלתאנירבותפעמיםההורים,או

אךהגישורבחדרנמצאשלאחיצוניבגורם

הווירטואליתורוחוומשמעותי,משפיעמאוד

ויינב־מציינתהגישור״,בחדרהזמןכלנמצאת

דג.

$TS1$.ויינבדג$TS1$

$DN2$.ויינבדג$DN2$קבלתשלעתיםהיאכזהבמצב״הבעייתיות

לכןהשלישי.הגורםידיעלמובלתההחלטות

להבחיןהמגשרצריךההתחלהבשלביכבר

ההשפעהואםלגופו,מקרהבכלולטפלבמצב

צרירומשמעותית,חזקההשלישיהגורםשל

הגי־לחדראותוגםלהכניסמסוימיםבמקרים

שור

$TS1$הגישור$TS1$

$DN2$הגישור$DN2$גםזאתהמוקש׳.את׳מפרקיםאירולראות

טובותאינטואיציותצריךטובשמגשרהסיבה

אתגםולהביןהשורותביןלקרואלדעתכדי

נאמרים״.שלאהדברים

יכולהשאתביותרהחשובההעצהמה

להתגרש?שמחליטלזוגלתת

כדימשפטיהליךנקטמהצדדיםאחדאם״גם

פעםאףשלבבכלזכויותיו,ועלעצמועללהגן

מה־אחדשאףכדי׳פאוז׳לעשותמאוחרלא

צדדים

$TS1$מהצדדים$TS1$

$DN2$מהצדדים$DN2$שול־סביבלדברלהחליטייפגע,לא

חן

$TS1$שולחן$TS1$

$DN2$שולחן$DN2$משפ־עזרהפתרונות.למצואוכרהגישור

טית,

$TS1$,משפטית$TS1$

$DN2$,משפטית$DN2$מנוסה,הואוכמההריןעוררמימשנהולא

שמתמו־לבעיהבלבדקטניםפתרונותמספקת

דדים

$TS1$שמתמודדים$TS1$

$DN2$שמתמודדים$DN2$,זו־אםשגםלהדגישליחשובולכןאיתה

גות

$TS1$זוגות$TS1$

$DN2$זוגות$DN2$לביתפנייההכוללמשבריבמצבנמצאים

יחסיםמערכותושבירתזמנייםצוויםהמשפט,

כךיותרמוקדםשזהוככלעתבכלוקשרים,

הםהמקריםברובגישור.לנסותכראיעדיף,

ההחלטה״.עליצטערולא

מד־עלמסתייםלאהפרידהשתהליךנדמה

רגות

$TS1$מדרגות$TS1$

$DN2$מדרגות$DN2$.ביו־המשמעותיהלוואיתוצרהרבנות

תר

$TS1$ביותר$TS1$

$DN2$ביותר$DN2$,חיוביתבאווירהמתבצעהואאםגםשלו

הפסיכו־ההשלכותהואגישור,שלבתהליר

לוגיות

$TS1$הפסיכולוגיות$TS1$

$DN2$הפסיכולוגיות$DN2$ביציבותטלטלהשחוויםהילדים,על

באיםרבותפעמיםהמשפחתית.המסגרת

אכי־בהפרעותאלהמשבריםביטוילידי

לה,

$TS1$,אכילה$TS1$

$DN2$,אכילה$DN2$וב־וריכוזקשבבהפרעותשינה,בקשיי

הפרעות

$TS1$ובהפרעות$TS1$

$DN2$ובהפרעות$DN2$להו־שיכולותנוספותהתנהגותיות

פיע

$TS1$להופיע$TS1$

$DN2$להופיע$DN2$אחריו.שניםוגםלתהליךבסמיכותגם

שני־מתגרשים,שכשהוריםלזכור״חשוב

הם

$TS1$שניהם$TS1$

$DN2$שניהם$DN2$מסבי־מאור״,קשהרגשיבמצבנמצאים

רה

$TS1$מסבירה$TS1$

$DN2$מסבירה$DN2$יל־שלקליניתפסיכולוגיתליבמן,מרין

דים

$TS1$ילדים$TS1$

$DN2$ילדים$DN2$הנוגעבכלומייעצתבסרטהמופיעהונוער

״מדוברהפרידה.בתהלירהילדיםשללמקומם

במשברוגםזוגיבמשברגםאישי,במשברגם

הב־הנחתוזומהענייןסובליםכולםמשפחתי.

סיס.

$TS1$.הבסיס$TS1$

$DN2$.הבסיס$DN2$שניתן.ככלהנזקאתלמזערהיאהמטרה

בילדיםמשתמשיםרביםהוריםהמשבר,בגלל

לב.לשיםבלילעתיםזה,אתזהלנגחבשביל

מרי־שלבמקריםנתקליםאנחנורבותפעמים

בות

$TS1$מריבות$TS1$

$DN2$מריבות$DN2$לי־אומריםהאבאוהאםשבהןההוריםבין

לדים:

$TS1$:לילדים$TS1$

$DN2$:לילדים$DN2$כמואותךמחנכתלאאמארואה,׳אתה

לאאבאכילךלקנותיכולהלא׳אניאושצריך׳

מאודנקודהוזאתמזונות׳,מספיקלנומשלם

ההוריתהסמכותאתמאבדהילדכררגישה.

מאודחשובלכןוהאבהי.האימהיהמודלואת

לידהלגיטימיותההתנצחויותאתלקייםלא

הילדים״.ובפני

אפילואוגדול?בעםשלבמקריםעושיממה

הזוג?בניביןנתקשל

האבותעלשכועסותאמהותפעמים״הרבה

וגםהראייה,בהסדרימשחקותשוניםמטעמים

אתמביאהשלאאמאלדוגמה:כמובן.להפר

הילדאתלקחתמגיעשלאאבאאולאבאהילד

עצמואתמוצאהילדואזהאמא,עלכועסהואכי

ילדפהשישלזכורצרירומחכה.בחלוןעומד

עלוליםוילדיםההורה,אתלפגוששרוצהקטן

האלה.בסיטואציותקשיםלמצביםלהיקלע

הכל.מעלעומדתהילדשטובתלזכוריש

חזקיםמספיקלהיותאמוריםכהורים״אנחנו

למלכודותליפולולאבעצמנולשלוטבשביל

אח־לנוושישהוריםשאנחנולזכורישהאלה.

ריות

$TS1$אחריות$TS1$

$DN2$אחריות$DN2$הדרראתנמצאהזמןבחלוףהילד.כלפי

הילדיםאבלשלנו,בחייםולהמשירלהתגבר

לאו־המתמשרהתסכולעםלהישארעלולים

רך

$TS1$לאורך$TS1$

$DN2$לאורך$DN2$.זמן״

החליטוואבאשאמאלילדממסריםבכללאיך

להתגרש?

ההימנ־נמנעת.בלתיאבלקשהשיחה״זו

עות

$TS1$ההימנעות$TS1$

$DN2$ההימנעות$DN2$לחר־קשורההזומהשיחהההוריםשל

רה

$TS1$לחררה$TS1$

$DN2$לחררה$DN2$זקוקהילדאבלשלהם,ולמבוכהשלהם

כמהזהאתלהסבירחשובמאודכזו.לשיחה

לח־ולאלחכותולאלדחותלאמהר,שיותר

שוב

$TS1$לחשוב$TS1$

$DN2$לחשוב$DN2$פע־הרבהמרגיש.לאאורואהלאשילד

מים

$TS1$פעמים$TS1$

$DN2$פעמים$DN2$לפניעורהמתיחותאתקולטיםהילדים

ולכןהפרידה,עלמחליטיםעצמםשההורים

הגירו־עלסופיתמחליטיםשהוריםברגע

שין,

$TS1$,הגירושין$TS1$

$DN2$,הגירושין$DN2$היאטובההכיהדרךלילד.להודיעצריר

ההורים.שנינוכחיםשבהשיחהאיתולעשות

אינםשההוריםלילדלהסבירצריךבדיוקכאן

מאודוחשובלהיפרד,החליטווהםמסתדרים

אותראוהבים׳אנחנוהמיליםאתלילדלהגיר

נמ־אנחנואשם.לאאתהאליהקשורלאוזה

שיר

$TS1$נמשיר$TS1$

$DN2$נמשיר$DN2$מהמשנהולאמצבבכלאותךלאהוב

ואנח־תישמרתמידאליךשלנוהאהבהיהיה.

נו

$TS1$ואנחנו$TS1$

$DN2$ואנחנו$DN2$לשמועחשובלילדאותך׳.לראותנמשיר

מסוי־ודאותשלתחושהולקבלההוריםאת

מת,

$TS1$,מסוימת$TS1$

$DN2$,מסוימת$DN2$חוסרשלתהלירהואגירושיןתהליךכי

אפשרהשיחה,אתלנהלמתקשיםאםודאות.

שינחהבפסיכולוגאומקצועיבגורםלהיעזר

זהלומר.ומהלדבראיךשלברמהההוריםאת

לעזור״.יכולבהחלט

האמת?אתלספר

היאהחבילהלפירוקהסיבהרביםבמקרים

אחדשלאחרמוסריבלתימעשהאובגידה

נוספים,מטעניםלענייןמתווספיםאזההורים.

לאהמשמשיםנקמה,אוכעסתחושותכגון

השאלההתהליך.אתהמניעליבהכגורםפעם

והי־כולההאמתאתלספרכדאיתמיראםהיא

כן

$TS1$והיכן$TS1$

$DN2$והיכן$DN2$בת־הילדיםאתלשתףברצוןהגבולעובר

הליר

$TS1$בתהליר$TS1$

$DN2$בתהליר$DN2$סבורהליבמןההורים.שקיבלוובהחלטה

זההזוגבנישלכבודםעללשמורהואשהעיקר

קשותשאלותישאלשמתבגר״מובןזה.כלפי

האםמתגרשים,אתם׳למהדוגמתנוקבותואף

לזכורצריר״אבלמציינת,היאבגידה?׳״,היתה

בעיי־במלואהילדאתלשתףחייביםשלא

תיות

$TS1$בעייתיות$TS1$

$DN2$בעייתיות$DN2$אפשרלפרידה.העמוקותובסיבותהקשר

כברשאנחנולמקום׳הגענובלומרלהסתפק

אנחנוולכןזהאתזהאוהביםולאמסכימיםלא

הפי־הנקודותאתלספרחייביםלאנפרדים׳.

קנטיות,

$TS1$,הפיקנטיות$TS1$

$DN2$,הפיקנטיות$DN2$לשמורחשוביותר.והרגישותהקשות

הילדים.בעינימעמדוואתההורהכבודאת

לשכוח:נוטיםשלעתיםדברלהרגישלי״חשוב

נמצאיםשבולמקוםבאמפתיהלהתייחסצריף

רג־עםארםבבנימדוברהמתגרשים.ההורים

שות

$TS1$רגשות$TS1$

$DN2$רגשות$DN2$שהםהטעויותואתאותםלהביןואפשר

מבוגריםשאנחנולהביןחשובשנימצדעושים.

חשובהקושיולמרותאחריות,בעליוהורים

להיותהכוחאתבעצמנוולמצואפנימהלנבור

שלנו״.לילדיםלעזורבשבילמספיקחזקים

האבותעלשכועסותאמהותפעמיםהרבה

וגםהראייה,בהסדרימשחקותשוניםמטעמים

למצביםלהיקלעעלוליםילדיםכמובן.להפך

לזכורוישהאלה,בסיטואציותקשים

הכלמעלעומדתשטובתם

שניתן"ככלהנזקאת"למזערליבמן.
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